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Olimp Beta-Solar x30 kapsułek
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

astaksantyna, Beta-karoten, bioflawonoidy,
cynk, cystyna, kwas hialuronowy (hialuronian
sodu), L-tyrozyna, likopen, luteina, mangan,
miedź, selen, witamina C, witamina E, zielona
herbata

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

DLA PIĘKNEJ OPALENIZNY

beta-SOLAR® to preparat stanowiący kompozycję aktywnych składników, zestawionych w trzy zaawansowane formuły.

PRO TAN BLEND - zawiera w swoim składzie m.in. miedź, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.

ANTIOX-PROTECT SKIN BLEND - mieszanina naturalnych antyoksydantów: witaminy E, selenu i manganu, a także ekstraktu zielonej
herbaty, które przyczyniają się do wzmocnienia ochrony organizmu przed oksydacyjnym uszkodzeniem komórek, spowalniając proces
ich starzenia. Zielona herbata pomaga chronić skórę przed promieniowaniem UV.

BEAUTY SKIN BLEND – zawiera witaminę C i cynk, pomagające utrzymać dobrą kondycję skóry i jej młody wygląd.

Witamina C występuje w preparacie w postaci opatentowanego kompleksu z aktywnymi bioflawonoidami cytrusowymi - PureWay-C®.

Suplement uzupełniono w minerały w ich najbardziej biodostępnych postaciach. Forma chelatu aminokwasowego gwarantuje wysoką
wchłanialność i biodostępność. Chelaty aminokwasowe cynku, manganu i miedzi Albion® to najwyższa światowa jakość.

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne, aminokwasy. Ten niezwykle
istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucje do przebiegających z ich
udziałem procesów życiowych. W tej formie biopierwiastki pozostają też całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, gdyż ewentualny ich
nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm.

Preparat przeznaczony:
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osobom korzystającym z kąpieli słonecznych i solarium dążących do uzyskania pięknej opalenizny oraz chcącym ochronić skórę przed
niekorzystnym promieniowaniem UV.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami, popijając dużą ilością wody.

Skład:

Informacja żywieniowa 1 kapsułka
Pro Tan Blend  
Beta-karoten 7 mg
Astaksantyna 2 mg
Likopen 1 mg
Luteina 2 mg
L-tyrozyna 100 mg
Chelat aminokwasowy miedzi Albion® 10 mg
Antiox-protect skin Blend  
Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG) 50 mg
Witamina E 12 mg (100%*)
Chelat aminokwasowy manganu Albion® 6,25 mg
w tym: mangan 1 mg (50%*)
Selen 27 µg (50%*)
Cystyna 10 mg
Beauty skin Blend  
Kwas hialuronowy 1 mg
PureWay-C® Opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów
cytrusowych

88,9 mg

w tym: witamina C 80 mg (100%*)
Chelat aminokwasowy cynku Albion® 50 mg
w tym: cynk 10 mg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki:

beta–karoten, L-tyrozyna, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C (PureWay-C®), octan DL-α-tokoferylu – wit. E), składniki mineralne
[diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), diglicynian
manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), selenian (IV) sodu], ekstrakt zielonej herbaty, astaksantyna, likopen, luteina,
cystyna, hialuronian sodu, bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu -
substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:
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Olimp Laboratories Sp. z o.o.
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